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Aan ouders/verzorgers en leerlingen van het Hoeksch Lyceum
Datum
Kenmerk
Betreft

: 25 januari 2021
: VRG/grb
: toetsing

Beste ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,
In aanvulling op de eerdere brief van 13 januari hierbij de informatie over de wijze van monitoring
van de voortgang van de leerlingen en de mogelijkheid van toetsing. Deze informatie betreft niet de
examenleerlingen. We maken een onderscheid tussen onderbouw (leerjaren 1 en 2) en de
bovenbouw (3 mavo, 3 en 4 havo, 3, 4 en 5 vwo).
Op dit moment gaan wij uit van een lockdown tot 8 februari. Daarna verwachten wij dat de scholen
beperkt opengaan, waarbij 1,5 meter afstand tussen leerlingen onderling en leerlingen én personeel
binnen school en de lokalen bewaard moet worden.
We gaan weer werken met voortgangskolommen in Magister waarin de docenten aan kunnen geven
hoe het met de inzet van de leerlingen gesteld is via een O/V/G waardering. Deze kolom wordt om
de drie weken ingevuld en zichtbaar voor de ouders en leerlingen. Nota bene: de voortgangskolom
zegt alleen iets over de inzet/werkhouding van de leerling. Niet over het niveau waarop de leerling
zich bevindt. Aan deze kolom kunnen geen rechten worden ontleend bij bevordering.
Om het niveau te bepalen gebruiken we de toetsing. Onder voorbehoud van de gedeeltelijke
hervatting van de lessen, geven wij dit op onderstaande wijze vorm.
Onderbouw: voor ieder vak volgen 3 toetsmomenten binnen het rooster. Aan het eind van het
schooljaar mogen in totaal 2 toetsen van de periode februari tot en met juni (niet per vak en ook niet
twee toetsen van hetzelfde vak) herkanst worden.
Bovenbouw: hier wordt gewerkt met 3 toetsweken. Deze toetsen worden zoveel mogelijk
afgenomen in de gymzalen. Ook hier geldt: aan het eind van het schooljaar mogen in totaal 2 toetsen
uit de toetsweken (niet per vak en ook niet twee toetsen van hetzelfde vak) herkanst worden.
Bij de samenstelling van de toetsen zal de docent een zorgvuldige keuze maken uit de af te toetsen
lesstof. Uitgangspunt is de lesstof die werkelijk noodzakelijk is voor een goede voortgang in het
volgend leerjaar. Er wordt een behapbare hoeveelheid stof getoetst die vooraf duidelijk aangegeven
wordt bij de leerling. Elke toets duurt in principe één uur, behalve enkele schoolexamens in de
bovenbouw, waarvan de duur volgens het PTA langer is.
Onder voorbehoud van verdere maatregelen vanuit de overheid vindt voor de bovenbouw de eerste
toetsweek plaats in de week van 15 februari. Er zijn dan geen lessen voor de bovenbouw.

In de onderbouw zullen de toetsen meer gespreid worden afgenomen tijdens de reguliere lessen.
Wij hopen dat wij dit in ieder geval in schooljaar 20/21 kunnen realiseren en betere tijden voor het
onderwijs spoedig aanbreken.
Met vriendelijke groet, mede namens al het personeel,

mevr. drs. R.M. Valkenborg,
rector Hoeksch Lyceum

